שˇ
רה
תיה קˉ
תˉפריט אוכˆל

סלט ויאטנמי קלאסי המשלב משחק של חם וקר
בין פרוטאין ,עלים ,ירקות רעננים ,אטריות אורז
ורוטב פיקנטי ,בוטנים ,בצל ירוק ,כוסברה ונענע
מומלץ לאכול את המנה עם ספרינג רול פריך

רול פריך /
דף אורז ,ממולא בטופו ,אטריות שעועית ,כרוב
מאודה ,גזר ובצל סגול * אופציה לרוטב טבעוני
נאמזה עוף /
דף אורז ממולא בעוף קצוץ ,גזר ,אטריות אורז
ופטריות

א

סאמר רול /
דף אורז ממולא באטריות שעועית ,מלפפון ,גזר,
כוסברה ואיולי סרירא'צה * אופציה לרוטב טבעוני

עוף /
ג'ינג'ר ,למון גראס ,סויה מעושנת

ס

מוגש עם חסה ,נענע ,כוסברה ורוטב צ'ילי וליים

+7

מר ר

רו ל

טבעוני /
טופו ,תירס גמדי ושעועית רחבה

קריספי

ול

כבדים בטריאקי /
כבדי עוף צלויים ,קרמל טריאקי ,בצל מעושן ובוטנים

בקר 7 /

שום ,למון גראס ,הוי-סטיר

נקניקיות וייטנאמיות 7 /

אופציה טבעונית 41 /

דג לבן מטוגן ,מנגו ירוק ,בזיליקום תאילנדי,
נבטים ,קשיו ,פיש סוס ,צ'ילי וליים
נקנקיות עגל ,צ'ילי ,שאלוט ,כרוב סגול ,ג'ינג'ר,
בוטנים ,קרמל פלפלים

סנדוויץ' ויאטנמי מפורסם ,שנולד בהשפעת הצרפתים
על המטבח בויאטנם .עוף/כבדים/בקר ,חמוצים ,איולי,
נענע ,כוסברה ובוטנים .מוגש עם צ'יפס
עוף /

כבדים /

בקר 7 /

7

המבורגר בקר ,לחמניה מאודה ,חסה ,מלפפון ,ריבת ג'ינג'ר
ואיולי סריראצ'ה .מוגש עם ציפס תפו"א ובטטה
קונסומה ויאטנמי מסורתי בבישול ארוך ,בניחוח כוכב
אניס ,קינמון ,ליקריץ והל ,ירוקים טריים ,פרוסות סינטה,
מח עצם ,אטריות אורז וכוסברה
נודלס בעבודת-יד מקמח אורז וטפיוקה ,קרמל פלפלים
קמבודי ,צ'או-צ'או ,נענע ,ג'ינג'ר ובצל ירוק
בקר /
עוף /
טופו /
סלמון 7 /
שוק אווז 7 /

שווארמה ויאטנמית /
נתחי עוף ,שומן טלה ,זרעי כוסברה ובצל מקורמל
ראגו בקר /
שפונדרה בבישול ארוך ,קרמל פלפלים ולמון גראס

B u bb l e
Ju ic e s
מנגו וקוקוס
רק קוקוס

תוספת ספלאש של רום

7

7

פילה דג דניס על הפלאנצ'ה ,תבשיל עגבניות ,פלפלים,
קארי שהכנו לבד ,דלעת צלויה ,חומוס ,חלב קוקוס
וכוסברה .מוגש עם אורז יסמין.

מה
שˇ
תיה חˉ
אספרסו
אספרסו כפול

7

פרגית על הגריל ,פלפלים מעושנים ,קשיו ויאטנמי ,פלפל
קמבודי ירוק וקרמל סצ'ואן .מוגש עם אורז יסמין

אמריקנו
מקיאטו
מקיאטו כפול

נתחי אונטריב בבישול ארוך ,שום ,ג'ינג'ר ,כפיר ליים ,קרמל
פלפל קמבודי ,קוקוס ושאלוט .מוגש עם אורז יסמין

קפוצינו קטן
קפוצינו גדול
תה יסמין

+

אנטריקוט בגריל ,קרם גזר ,סריראצ'ה ,בוק צ'וי ,רוטב בקר

תה ירוק
תה לימונית לואיזה
תה נענע

פיקנטי /

חריף /

טבעוני /

ללא גלוטן

7

פטל  /אבטיח  /אפרסק  /פסיפלורה

פילה דג לבן ,גלייז מיסו ,נודלס ,רוטב מנגו ,ברוקולי ואננס

ראגו פטריות /
שמפניון ויער בבישול ארוך ,קרמל ,בצלים ,סויה
אינדונזית *אופציה לרוטב טבעוני

היביסקוס
למון גראס

* תוספת אווז מעושן 9 /
* אופציה לרוטב מתוק )לא חריף(
* אופציה ללא גלוטן

אופציה טבעונית טופו בטמפורה 64 /

שלוש לחמניות סיניות מאודות עם איולי ,בצל
סגול ,סלנובה ,כוסברה ,צ'ילי ונענע

פסיפלורה ,ליצ'י וקוקוס
מנגו ,פסיפלורה ,תפוח
תפוח וקינמון
תות ,תפוח ,לימון ונענע

סלמון 7 /
קלמנטינה מיובשת ,רוטב כפיר ליים וגלנגל

גזר ,כרוב ,נענע ,נבטים ,כוסברה ,רוטב חמאת
בוטנים ,פיש סוס ,ליים וצ'ילי
פפאיה ,פרח בננה ,לובייה תאילנדית ,אצות
היג'יקי ובוטנים ברוטב צ'ילי ,שום ,פיש סוס וליים

לימונדה ירוקה עם מלפפון ,בזיליקום ונענע 7

נקניקיות עגל עם צ'ילי ,שאלוט ,שום ,רוטב קרמל ,בוטנים

טרטר סלמון וטונה 7 /
טרטר סלמון וטונה נא ,אבוקדו שומשום ווסבי
סלמון נא ,טרטר מלפפונים ,בוטנים ,כוסברה,
שאלוט ורוטב קאב קאם

המיצים מיוצרים לשמירה על מקסימום
ויטמינים ,מינרלים ,טעם וצבע .זהו המיץ
הטבעי באיכות הגבוהה ביותר.

ת´˙
וקטיילים
פריט קˉ

הקוקטיילים משלבים מיצים שנסחטו
בכבישה קרה כדי לשמור על הערכים
התזונתיים והטעם הנפלא

וודקה ,רום כהה ,אננס ,מלון ,קוקוס ולימון

רום כהה ,אפרול ,מנגו ,פסיפלורה ,צ'ילי אדום

7
רום לבן ,כוסברה ,יוז'ו אננס ,צ'ילי אדום

ג'ין ,מרירי אנגוסטורה ,נענע ,מלפפון ולימון

רום לבן ,ליצ'י ,ליים ,נענע ולימון

טקילה ,אגבה ,ג'ינג'ר ,צ'ילי אדום לימון ומסקל

יצרנו טעמים ייחודים ,קיציים
ומרעננים לרוזה הבית

סמבוק שחור ומי ורדים
פרחי יסמין ואפרסק

וחים
קי´ ˜
עלי בצק פריכים ,קרם חלב שקדים ,קרמל קוקוס ובננות ברום

ברולה שוקולד ופרלינה ,קראמבל שוקולד מלוח -מתוק ,חלבה
הודית מתובלת

אננס טרי ,קרם מנגו-קוקוס ,בזיליקום וסורבה וניל.

7
ליצ'י ,אננס ,אפרסק וקיווי על גלידה יוגורט קוקוס
עם פרורי שוקולד בלגי על גלידה יוגורט קוקס
עם פרורי שוקולד בלגי על גלידה יוגורט קוקס

מה
שˇ
תיה חˉ
אספרסו
אספרסו כפול
אמריקנו
מקיאטו
מקיאטו כפול
קפוצינו קטן
תה יסמין
תה ירוק
תה לימונית לואיזה
תה נענע

